Regulamin
58 Zakończenia Turystycznego Sezonu Kolarskiego
47 Klubowego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej
17-18 października 2015 r. Gliwice - Chudów
1. Organizator:
Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach,
44-100 Gliwice, Rynek 11. Tel. 231-05-76.
Impreza dofinansowana ze środków miasta Gliwice.
2. Cel imprezy:
Popularyzacja turystyki rowerowej i krajoznawstwa jako formy aktywnego wypoczynku. Przybliżenie uczestnikom wiadomości
o własnym regionie i jego historii, popularyzacja walorów krajoznawczo-turystycznych Gliwic i najbliższej okolicy. Rozwijanie
sprawności fizycznej poprzez udział w konkursach sprawnościowych oraz jazdę na rowerze. Propagowanie kultury wycieczkowania,
poszanowania przyrody.
3. Termin:
17 października 2015 r. godz. 17.00 - 47 Klubowy Zlot Przodowników – Gliwice.
18 października 2015 r. godz. 11.00 - 58 Zakończenie Turystycznego Sezonu Kolarskiego – Chudów.
4. Wpisowe i świadczenia:
1,00 zł. dla młodzieży szkolnej,
3,00 zł. dla pozostałych uczestników.
W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje znaczek rajdowy odcisk pieczęci rajdowej i prawo udziału w konkursach z nagrodami
Najliczniejsza drużyna otrzyma pamiątkowy puchar.
5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać na mecie rajdu obok zamku w Chudowie.
6. Program 47 Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej:
17 października 2015 r. – sobota – godz. 17:00 – spotkanie w sali klubowej w siedzibie Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej,
Rynek 11 – I piętro. Zapraszamy członków klubu w tym przodowników turystyki kolarskiej i sympatyków (omówienie minionego sezonu,
słodki poczęstunek).
7. Program 58 Zakończenia Turystycznego Sezonu Kolarskiego:
18 października 2015 r. – niedziela – dojazd na metę rajdu trasami dowolnymi lub wyznaczoną ze wspólnym startem o godz. 10:00
z gliwickiego Rynku.
Meta obok zamku w Chudowie czynna od godz. 11:00 do godz. 14:00.
Od godz. 11:30 do 13:00 konkursy.
Na mecie rajdu będzie zorganizowane ognisko przy którym można upiec własną kiełbaskę.
Około godz. 14:00 zaplanowane jest zakończenie imprezy.
8. Ogólne warunki uczestnictwa:
Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników rajdu, zaleca się jazdę w kaskach rowerowych.
Organizacja zgłaszająca jest odpowiedzialna za zachowanie swoich uczestników oraz za ich ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie rajdu oraz za szkody
wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
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